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 والقائد ب ( أأوال اللقاءات داخل الخلية الواحدة )خلية القائد أ 

 معايير عامة  

 األمن مسئولية الجميع من ناحية االلتزام بالتعليمات ورفع الوعي األمني لدى كل أفراد الخلية   -1
 الخلية(  – من )الفرد ية و تنفيذها هي مسئولية عنصر األمن مسئولية تعميم اإلجراءات األ -2

من داخل الخلية غير معروفة إال للقائد أ أو ب ولعنصر المعلومات، أما  )عناصر( األعنصر  -3

 أعضاء الخلية فال ينبغي أن يعرفوه. 

في الفترة التحضيرية الممتدة لعام على األقل من بداية انتهاء تشكيل الخلية ال يتطلب األمر لقاءات   -4

 . طور العناصر والتأكد من سالمتها لقاءات لمتابعة ت لقاء الضم للخلية و  كثيرة، فقط
 عدم اجتماع الخلية كلها ويقوم قائد الخلية )ب( بلقاء أفراد الخلية واحدا واحدا   يفضل  -5

بعد فترة معينة طبقا للخطة الزمنية بكتاب  بالنسبة لخلية القائد أ تحتاج الجتماعات بخلية القيادة  -6

جيد. وفي حالة القدرة    الستكمال عمل التنظيم لذلك يجب أن تكون اللقاءات مؤمنة بشكل الجذور

 فهذا بالتأكيد أفضل.  بعدد محدود من االجتماعات أو بغير حضور كل الخلية  

في حالة وجود عالقات مستدامة بين أعضاء الخلية قبل تشكيلها فيجب استمراها كما هي، كما أنها   -7

دم  منية، إال أنه يجب االلتزام بعلتنظيمية وتقلل من االحترازات األءات استكون غطاء جيد للقا

 عنصر المعلومات.  عدم معرفتهم ب مني عدا القائد )أ أو ب ( وكذلكمعرفة أعضاء الخلية للعنصر األ

 

 

  بنفسها يجب أن تقوم العناصر نفسها خالل الفترة التحضيرية بتأمين لقاءاتها    (ب )حالة خلية القائد  في 

ن وإخبار  اللقاء ومكانه مسئولية عنصر األم  وعد م التعاون مع عنصر األمن، وتأمين المحاور المذكورة ب 

   .ماكن المتاحة للقاء القائد ب بالمواعيد واأل

مسئولية المجتمعين أنفسهم بالتأكد من عدم  سالمة الحاضرين 

 مراقبتهم أثناء التحرك أو أثناء اللقاء 

طريقي الذهاب والعودة مسئولية المجتمعين أنفسهم من حيث  

تحديد الطريق والطريق البديل ومسارات الهروب في حالة  

 االحساس أنه مراقب. 

وتأمين  ه متابعة  عنصر األمن حيث عليمسئولية  الخطة البديلة 

تحرك القائد ب أثناء الذهاب والعودة واالجتماع واالتفاق معه  

على خطة بديلة في حالة وقوع أي مشكلة )عدم حضور  

تغير   - المعادي منمراقبة محتملة من األ –الطرف اآلخر 

..(، ومن  . خإل – وضع مكان المقابلة وكونه أصبح غير آمن 

االتصال وإبالغ أي رسالة عن  الضروري تحديد كيف سيتم 

طريق حركة معينة أو صوت معين أو نظرة معينة بين عنصر  

ومن سيلتقي به، ويمنع تماما   األمن والقائد وكذلك بين القائد 

اللقاء تأمين عناصر  

 
اللقاء موعد  

اللقاء مكان   

الحاضرين سالمة  

للقاء الذهاب طريق  

العودة طريق  

البديلة الخطة  
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خدام الهواتف المحمولة أو أي اتصال اليكتروني بين أي طرفين في الخلية، االتصاالت مباشرة وجها  است

لتليفونات بحذر شديد وبلغة عادية بكلمات معتادة معلومة  كن استخدام الوجه، وفي الحاالت القصوى يم

 للطرفين ويفهم منها المطلوب.

 من بالتعاون مع القائد )أ( ل عناصر التأمين مسئولية خلية األما خلية القائد أ فكأ

بناء المنظومة    من والقائد أ و ب الحق التام فيلمطروح اقتراحات لبناء النظام األمني ولخلية األنؤكد أن ا

 األمنية بالشكل الذي يناسب الظروف المحيطة دون اإلخالل بالقواعد العامة. 

 معايير اختيار مكان اللقاء

 ماكن المتاحة أوال األ

المجمعات التجارية والمطاعم( وهذه تتمتع بميزة   – الشواطئ  – المقاهي  –ماكن العامة )الحدائق  األ -1

إال أن احتمال   في حاالت الهروب، العموم وتواجد كثيف للبشر، كما أنها تسهل من عمليات االختفاء

وجود عناصر من األمن المعادي موجودة وصعبة الرصد وتحتاج تأمين وتمويه جيد أثناء التحرك  

 إلى ومن مكان اللقاء. 
: من المهم في هذا االحتمال أن يتم تأمين مكان اللقاء  والمزارع والحقول   المكاتب البيوت الخاصة و -2

 جيدا من حيث التأكد من عدم وجود أجهزة للتصنت أو المتابعة وكذلك تأمين محيط االجتماع 
النقاط اآلمنة: في حالة توفر بيت آمن للخلية يجب ان يكون مؤمن بشكل تام وكذلك التحرك من   -3

ي  فاآلمنة يكون ذو تأمين عال حتي ال يتم كشفه، وحدود االتصال به محدودة للغاية وإلى النقطة 

حالة عدم استخدامه. ومن المهم أن يكون بغطاء جيد حتى ال يسهل رصده، وأفضل هذه األماكن هي  

الدكاكين والمخازن والمطاعم ويفضل أن يكون ملحق يها مكان الحركة محدودة به. وأيضا أي  

 ركة عليه عالية وعشوائية. الح خاص   مكان

 

 ثانيا معايير تحديد المكان  

يتحدد المكان حسب الحالة والمجتمعين وخطورة وأهمية االجتماع وفي الوضع الحالي الخاص بتشكيل  

 خلية االجتماعات محدودة للغاية. ال

في الفترة   غالب المقترح لمكان االجتماعات وهناك عدة أمور في الحسبان عند االجتماع في مكان عام وهو 

 يادة الخلية. دائما أن القرار االول واألخير لقالحالية كما نقترح ونؤكد 

 أن يكون هناك أكثر من مخرج ومدخل لمكان االجتماع   -1
 ان يؤمن قبل االجتماع ويتم التأكد من عدم التواجد من األمن المعادي أو الرصد منه   -2

 أن يكون في مكان يصعب حشر المجتمعين في زاوية وقريب من طريق للخروج   -3
 أثناء االجتماع أن يكشف أكبر مساحة ممكنة للمتحدثين  -4

 نسبيا حتى ال يسمع المتواجدين الحديث    عزلنأن يكون م  -5
 قدر المستطاع عن مجال كاميرات المراقبة بعيدا أن يكون   -6
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 معايير اختيار توقيت االجتماع 

 كما هو واضح أن االجتماعات القليلة في المرحلة الحالية ستتم في أماكن عامة لذلك نقترح اآلتي  

أن يكون االجتماع في أوقات الذروة المرورية حتى يصعب التحرك على األمن المعادي في حالة   -1

 الرصد 

 أن يكون وقت االجتماع قصير وللضرورة القصوى في هذه المرحلة  -2

 في حالة وجود معرفة سابقة عادات المتقابلين في اللقاءات العادية   وافق مع يكون الميعاد متأن   -3

 

 معايير اختيار طريق الذهاب والعودة 

أن يكون طريق له مخارج متعددة وليست متباعدة قدر المستطاع حتى يسهل المناورة بالحركة في   -1

 حالة حدوث أي طارئ 

 ة يصعب دخول السيارات  أن يكون به مخارج ضيقة للتحرك بها في حالة المطارد  -2
 البد من دراسته جيدا والتحرك به قبل اللقاء لتفقده والتعود عليه   -3

 أو العودةوجود نقاط آمنة يمكن االختباء بها أو المناورة عن طريقها في طريق الذهاب  -4
رجين في الطريق البد من معرفتها للمناورة وكسر التتبع في حالة وجوده أو  وجود بنايات بها مخ -5

 للرغبة في تنظيف أي احتمال للتتبع  

 عودة مختلف عن طريق الذهاب ضل أن يكون طريق اليف -6

 

للخلية نفسها وللمخططين والمنفذين طبقا للظروف الجغرافية واالجتماعية  نكرر أن القرار األول واالخير 

واألمنية ونكرر أن العدو يمتلك من اإلمكانات المادية والتكنولوجية والبشرية التي تجبرنا على الحذر الشديد  

 والدقة الشديدة في العمل. 

 مما سبق يمكننا التأكيد على عدة أمور:

من التابعة لخلية القائد )أ( له االولوية  قبل أي عمل  أو بناء للخاليا وهي أن بناء خلية األ-1

 بضرورة بناء النظام االمني قبل أي نظام آخر بأي تنظيم.قاعدة معروفة 
 الثقة المطلقة هي معيار االختيار-2

تابع بنشر وثائق تيحتاج الجميع قراءات واسعة في مجال األمن واالستخبارات وسنقوم بال-3

 قصيرة على موقع طريق الحرية حول هذين الملفين.

ون وضع خطة بديلة لكل عناصر الـتأمين الخطة البديلة هامة للغاية وال لقاء أو اجتماع د-4

 المذكورة.

يلزم القائد أ وقائد خلية األمن التابعة لخلية القيادة بناء خلية األمن بالتوازي مع خلية القيادة -5

 قبل أي عمل أو بناء للخاليا )ب(.
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 اللقاء بين عناصر من خليتي )القائد أ والقائد ب(

 

مركز/القسم أحد األمور التي قد  يل القائد أ لما له من مزايا التخطيط المركزي على نطاق التشك يعتبر وجود 

عف التنظيم في حالة كشفه أو كشف خلية القيادة، لذلك من الضروري في الفترة األولى تقليل اللقاءات  تض

إجمالها في لقائين رئيسيين   ويمكن  حماية اللقاء بالحد األقصى المتاح وأيضا   بين خلية القائد أ والقائد )ب( 

 يمكن االكتفاء بهم في المرحلة االولى 

  )وهو لقاء وحيد خالل كامل الفترة التحضيرية( بعد اختيار خلية القيادة للقائد   لقاء الضم للتنظيم -1

)ب(، ويتم االتصال بين القائد )أ( أو من ينيبه من خلية القيادة )يفضل عدم المعرفة المباشرة بين  

القائد ب وبين من سيلتقي معه( ويخضع اللقاء للمعايير األمنية التي سيرد ذكرها. وفي هذا اللقاء  

 يحدد التالي 
 تنظيم جماهيري(    – خلية جماهيرية  –وظيفة الخلية ونوعها )خلية ثورية   -
 يحدد الطرفين طريقة التواصل بين عنصر أمن خلية القائد )ب( مع عنصر أمن خلية القائد )أ(   -

: وفي خالل الفترة التحضيرية يكون في الحد األدنى فال لقاءات إال  اء عناصر االمن في الخليتينلق -2

، ويتفق فيه على أكواد المواقف المختلفة  للضرورة القصوى ويكون بين عناصر األمن فقط

 والرسائل المتبادلة وطريقة التواصل. 

 الثقة المطلقة   نؤكد أن المعيار الرئيسي لالختيار في كافة المستويات هو

تتبع نفس المعايير والضوابط  وهي عة لخلية القائد )أ( لقاء هي مسئولية خلية األمن التابمسئولية تأمين ال

 في اللقاء داخل الخلية باإلضافة للتالي  

  100أمتار من مكان االجتماع( ودائرة بعيدة   10مكان اللقاء يحاط بدائرتي تأمين )دائرة قريبة   -

متر، ووظيفة الدائرة البعيدة رصد أي تحركات مشبوهة لألمن المعادي وإبالغها فورا للدائرة  

القريبة وتختار الدائرة البعيدة نقاط ارتكار تجعلها قادرة على رصد أي تحرك في المحاور  

  4واألماكن المحيطة بمكان االجتماع، ويتحدد عددها على أساس المساحة، ويمكن القول أن من 

ووظيفته    على األكثرعناصر قادرة على القيام بذلك، والدائرة القريبة من عنصر أو اثنين  5إلى 

ء  الرئيسية تنفيذ إخالء سريع للقائد )ب( ومندوب خلية القائد )أ( بأسرع وقت من طريق اإلخال

 الموجود في خطة الطوارئ. 
 التأكد من وصول المجتمعين غلى مناطق آمنه بعد االجتماع دون رصد من االمن المعادي   -

 

مما سبق نؤكد أن الهدف هو محاولة منع رصد أي عمل داخل التنظيم من األمن المعادي ودائما سنكرر أن  

 المناسب لها.  منيالحق المطلق في اختيار النظام األالقيادة الميدانية لها 

 

 


